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PRÍBEH NAŠEJ SPÁSY 
/texty k biblickej výzve na Nedeľu Božieho slova 2021/ 

 
 
 

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,  
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.  

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil,  
ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený.  

Ale kto neverí, už je odsúdený,  
pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. 

[ Ján 3, 16-18 ] 
 

 
 

MODLITBA  
PRED ČÍTANÍM SVÄTÉHO PÍSMA 
 
Nebeský Otče,  
s vierou beriem do rúk Sväté písmo.  
Verím, že obsahuje slová,  
ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste. 
 
Bože Duchu Svätý,  
ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať;  
prosím ťa, pomáhaj mi  
pochopiť všetky tieto slová  
a daj mi silu podľa nich žiť. 
 
Pane Ježišu,  
dvom emauzským učeníkom horelo srdce,  
keď si im vysvetľoval Písmo.  
Rozohrej aj moje srdce láskou k tebe,  
keď budem čítať Sväté písmo,  
a daj, nech ťa stále hlbšie poznám. 

MODLITBA  
PO ČÍTANÍ SVÄTÉHO PÍSMA 
 
Bože Duchu Svätý,  
ďakujem ti,  
že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. 
 
Panna Mária nech na tvoj príhovor  
a podľa tvojho príkladu  
vždy ochotne prijímam  
a v srdci zachovávam každé slovo,  
ktoré pochádza od Boha. 
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EVANJELIUM (Lukáš 1,26-38) 
 
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 
 
26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27 
k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28 
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 29 Ona sa nad jeho slovami 
zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30 Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla 
si milosť u Boha. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On bude veľký a bude sa volať 
Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 33 naveky bude kraľovať nad 
Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ 34 Mária povedala anjelovi: „Ako sa to 
stane, veď ja muža nepoznám?“ 35 Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc 
Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. 36 Aj Alžbeta, 
tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! 
37 Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ 38 Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. 
 
 
MODLITBA (modlitba dňa na slávnosť Zvestovania Pána) 
 
Bože Otče,  
ty si chcel, aby tvoj večný Syn  
prijal ľudskú prirodzenosť v lone Panny Márie;  
prosíme ťa, daj, aby všetci,  
ktorí ho vyznávajú ako pravého Boha a pravého človeka,  
mali účasť na jeho božskej prirodzenosti.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
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EVANJELIUM (Lukáš 2,1-14) 
 
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 
 
1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. 2 Tento prvý 
súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. 3 A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. 
4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá 
Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, 5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou 
manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. 6 Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. 7 I porodila 
svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta 
v hostinci. 8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. 9 Tu zastal 
pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 10 ale anjel im 
povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11 Dnes 
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete 
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ 13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo 
nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: 14 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle.“ 
 
 
MODLITBA (modlitba dňa na slávnosť Narodenia Pána) 
 
Všemohúci Bože,  
tvoje vtelené Slovo Ježiš Kristus  
preniká nás novým svetlom;  
dopraj, prosíme, aby viera v neho,  
ktorá osvecuje našu myseľ,  
žiarila aj z našich skutkov.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
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EVANJELIUM (Matúš 5,1-16) 
 
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 
 
1 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. 
2 Otvoril ústa a učil ich: 
3 „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  
4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.  
5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.  
6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.  
7 Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.  
9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.  
10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  
11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás 
nepravdivo hovoriť; 12 radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali 
aj prorokov, ktorí boli pred vami. 
 
13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju 
ľudia pošliapali. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. 15 Ani lampu 
nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. 16 Nech 
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je 
na nebesiach. 
 
 
MODLITBA (modlitba dňa na 6. nedeľu v cezročnom období) 
 
Dobrotivý Bože,  
ty nás uisťuješ, že prebývaš v tých,  
čo sú spravodliví a majú čisté srdce;  
pomáhaj nám svojou milosťou tak žiť,  
aby sme boli tvojím dôstojným príbytkom.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
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EVANJELIUM (Marek 14,1–15,47) 
 
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 
 
Uznesenie veľrady  
 
1 Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami Nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali 
spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť. 2 Ale hovorili: „Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.“ 
 
Pomazanie v Betánii  
 
3 Keď bol v Betánii, v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou 
nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. 4 Niektorí 
sa hnevali a hovorili si: „Načo takto mrhať voňavý olej?! 5 Veď sa mohol tento olej predať za 
viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným.“ A osopovali sa na ňu. 6 Ale Ježiš povedal: 
„Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. 7 Veď chudobných máte vždy medzi 
sebou, a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. 8 Urobila, čo mohla. 
Vopred pomazala moje telo na pohreb. 9 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude 
ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“ 
 
Judášova zrada  
 
10 Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil. 11 Tí sa potešili, 
keď to počuli, a sľúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať. 
 
Príprava na veľkonočnú večeru  
 
12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu 
jeho učeníci: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“ 13 Poslal dvoch zo svojich učeníkov 
a vravel im: „Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za 
ním 14 a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: »Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť, 
v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?« 15 On vám ukáže veľkú 
hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte.“ 16 Učeníci odišli, a keď prišli do 
mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. 
 
Označenie zradcu  
 
17 Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi. 18 A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal: „Veru, 
hovorím vám: Jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou.“ 19 Zosmutneli a začali sa ho jeden po 
druhom vypytovať: „Azda ja?“ 20 On im odpovedal: „Jeden z Dvanástich, čo so mnou namáča v 
mise. 21 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna 
človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ 
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Ustanovenie Eucharistie  
  
22 Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje 
telo!“ 23 Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. 24 A povedal im: „Toto 
je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. 25 Veru, hovorím vám: Už nebudem piť 
z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“ 
 
Výstraha Petrovi  
  
26 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. 27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci 
odpadnete, lebo je napísané: »Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.« 28 Ale keď vstanem z 
mŕtvych, predídem vás do Galiley.“ 29 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli, ja nie.“ 30 
Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Ty ma dnes, tejto noci, skôr, ako dva razy kohút zaspieva, 
tri razy zaprieš.“ 31 Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: „Aj keby som mal umrieť s tebou, 
nezapriem ťa.“ Podobne hovorili aj ostatní. 
 
Ježiš v Getsemanskej záhrade  
  
32 Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu, kým 
sa pomodlím.“ 33 Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla naňho hrôza a úzkosť. 34 Vtedy 
im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!“ 35 Trocha poodišiel, padol 
na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. 36 Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je 
všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“ 37 Keď sa vrátil, 
našiel ich spať. I povedal Petrovi: „Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? 38 Bdejte a modlite 
sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ 39 Znova odišiel a modlil 
sa tými istými slovami. 40 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a 
nevedeli, čo mu povedať. 41 Keď prišiel tretí raz, povedal im: „Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. 
Prišla hodina: hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. 42 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj 
zradca je blízko.“ 
 
Zajatie Ježiša  
 
43 A kým ešte hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, 
ktorý poslali veľkňazi, zákonníci a starší. 44 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to 
je on. Chyťte ho a obozretne odveďte!“ 45 Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: 
„Rabbi.“ A pobozkal ho. 46 Oni položili naň ruky a zajali ho. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil 
meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 48 Ježiš im povedal: „Vyšli ste s mečmi a 
kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. 49 Deň čo deň som učil u vás v chráme, a nezajali ste 
ma. Ale musí sa splniť Písmo.“ 50 Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. 51 No akýsi mladík išiel 
za ním, odetý plachtou na holom tele; a chytili ho. 52 Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. 
 
Ježiš pred veľradou  
 
53 Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci. 54 Peter 
šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni. 55 
Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale 
nenašli. 56 Mnohí proti nemu krivo svedčili, a ich svedectvá sa nezhodovali. 57 Tu niektorí vstali 
a krivo proti nemu svedčili: 58 „My sme ho počuli hovoriť: »Ja zborím tento chrám zhotovený 
rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený.«“ 59 Ale ani tak sa ich svedectvo 
nezhodovalo. 60 Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: „Nič neodpovieš na 
to, čo títo svedčia proti tebe?“ 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si 
ty Mesiáš, syn Požehnaného?“ 62 Ježiš odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po 
pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“ 63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: 
„Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete?“ A oni všetci vyniesli 
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nad ním súd, že je hoden smrti. 65 Niektorí začali naňho pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho päsťami 
a hovorili mu: „Prorokuj!“ Aj sluhovia ho bili po tvári. 
 
Peter zapiera Ježiša 
  
66 Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok. 67 Len čo zbadala Petra, 
ako sa zohrieva, pozrela sa naňho a povedala: „Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Ježišom.“ 68 
Ale on zaprel: „Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš.“ Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval 
kohút. 69 Keď ho tam videla slúžka, znova začala vravieť okolostojacim: „Tento je z nich.“ 70 
Ale on opäť zapieral. O chvíľku tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi: „Veru si z nich, veď si aj 
Galilejčan.“ 71 On sa však začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka, o ktorom 
hovoríte.“ 72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol 
povedal Ježiš: „Skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ I rozplakal sa. 
 
Ježiš pred Pilátom  
 
1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, 
odviedli a odovzdali Pilátovi. 2 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to 
hovoríš.“ 3 Veľkňazi naň mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, 
čo všetko žalujú na teba!“ 5 Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. 6 Na sviatky im 
prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7 S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, 
bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. 8 Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. 9 
Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 10 Lebo vedel, že ho 
veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. 12 
Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ 13 Oni opäť 
skríkli: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj 
ho!“ 15 A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal 
ho, aby ho ukrižovali. 
 
Ježiša korunujú tŕním  
 
16 Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. 17 Odeli ho 
do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju 18 a začali ho pozdravovať: „Buď 
pozdravený, židovský kráľ!“ 19 Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali 
sa mu. 20 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho 
vyviedli, aby ho ukrižovali. 
 
Krížová cesta a ukrižovanie  
 
21 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, 
aby mu niesol kríž. 22 Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. 23 Dávali 
mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. 24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty - 
hodili o ne lós, kto si má čo vziať. 25 Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín. 26 Jeho vinu označili 
nápisom: „Židovský kráľ.“ 27 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od 
neho, druhého naľavo. 28 [A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov.“] 
 
Ježišovi na kríži sa posmievajú 
  
29 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri 
dni ho postaví. 30 Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a 
so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. 32 Kristus, kráľ 
Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním 
ukrižovaní. 
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Ježiš na kríži zomiera  
 
33 Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 34 O tretej 
hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: 
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 35 Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: 
„Pozrite, volá Eliáša.“ 36 Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu 
piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ 37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a 
vydýchol. 38 Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. 39 Keď stotník, čo stál 
naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ 40 
Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a 
Jozesa, i Salome, 41 ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. A mnohé iné, čo s 
ním prišli do Jeruzalema. 42 Keď sa už zvečerilo, pretože bol Prípravný deň, čiže deň pred 
sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, 
smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. 44 Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si 
stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. 45 Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. 46 
On kúpil plátno, a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku 
vchodu do hrobu privalil kameň. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde ho uložili. 
 
 
MODLITBA (modlitba z ranných chvál vo štvrtok vo Veľkom týždni) 
 
Láskavý Bože,  
milovať ťa nadovšetko je spravodlivé,  
veď nám v smrti svojho Syna dávaš nádej na večný život;  
rozmnož v nás dary svojej nevýslovnej milosti,  
aby sme pre jeho vzkriesenie dosiahli cieľ svojho života.  
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
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EVANJELIUM (Lukáš 24,1-35) 
 
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 
 
Vstal z mŕtvych 
  
1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. 2 Kameň 
našli od hrobu odvalený, 3 vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. 4 Ako nad tým rozpačito 
uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. 5 Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár 
k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu. Vstal z 
mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: 7 »Syna človeka musia vydať do 
rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«“ 8 Tu sa rozpamätali na 
jeho slová, 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. 10 Bola 
to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. 11 Ale im sa 
zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. 12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, 
videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo. 
 
Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom  
 
13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 
šesťdesiat stadií, 14 a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne 
uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. 16 Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. 17 
I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení 18 a jeden z nich menom 
Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v 
týchto dňoch?“ 19 On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol 
prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; 20 ako ho veľkňazi a naši 
poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. 21 A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale 
dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. 22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred 
svitaním boli pri hrobe, 23 a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, 
že on žije. 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho 
nevideli.“ 25 On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! 
26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ 27 A počnúc od Mojžiša a 
všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. 28 Tak sa priblížili k 
dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. 29 Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo 
sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. 30 A keď sedel s nimi pri stole, 
vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale 
on im zmizol. 32 Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a 
vysvetľoval nám Písma?“ 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli 
zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a 
zjavil sa Šimonovi.“ 35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní 
chleba. 
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MODLITBA (modlitba dňa na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania) 
 
Všemohúci a večný Bože,  
ty si nám Kristovým víťazstvom nad smrťou  
otvoril bránu do večného života;  
preto s radosťou slávime jeho zmŕtvychvstanie a prosíme ťa,  
obnov nás Duchom Svätým, 
aby sme povstali k novému životu.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
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EVANJELIUM (Ján 20,19-30) 
 
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 
 
Ježiš sa zjavuje učeníkom a dáva im moc odpúšťať hriechy  
 
19 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za 
zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ 20 Ako to 
povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 21 A znova im povedal: 
„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ 22 Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril 
im: „Prijmite Ducha Svätého. 23 Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, 
budú zadržané.“ 
 
Ježiš a Tomáš  
 
24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 25 Ostatní 
učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy 
po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, 
neuverím.“ 26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci 
dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ 27 Potom povedal Tomášovi: 
„Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale 
veriaci!“ 28 Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ 29 Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože 
si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ 
 
Záver  
 
30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v 
tejto knihe. 31 Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou 
mali život v jeho mene. 
 
 
MODLITBA (modlitba dňa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého) 
 
Všemohúci Bože,  
tajomstvom zoslania Ducha Svätého 
posväcuješ svoju Cirkev vo všetkých krajinách a národoch;  
naplň celý svet darmi Ducha Svätého  
a v srdciach svojich veriacich  
obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky,  
ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 


